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Анотацiя
У данiй роботi представлено програмний продукт "Калькулятор абiтурiєнта", розроблений з метою допомогти
абiтурiєнту Днiпропетровського нацiонального унiверситету iменi Олеся Гончара розрахувати свiй конкурсний
бал на обраний напрям пiдготовки, а також надати повний перелiк напрямiв, за якими вiн може брати участь у
конкурсi (iз зазначенням вiдповiдного конкурсного балу), маючи сертифiкати ЗНО з певних предметiв.
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Вступ

У вереснi 2014 року в Українi вступив у дiю но-
вий закон про вищу освiту [1]. Серед низки новацiй
вступної кампанiї 2015 року слiд видiлити наступнi:
по-перше, вищi навчальнi заклади самостiйно вста-
новлюють правила прийому, у тому числi перелiк i
ваговi коефiцiєнти сертифiкатiв ЗНО (з української
мови та лiтератури, математики з вказiвкою рiвня
складностi тестiв), за якими абiтурiєнт має право
брати участь у конкурсi на певну спецiальнiсть; по-
друге, абiтурiєнт особисто формує свiй список на-
вчальних закладiв, в якi буде подавати заяви про
вступ або перелiк напрямiв пiдготовки в певному
ВНЗ вiд найбiльш до менш прийнятних.

Як i ранiше, конкурсний бал складається з балiв
сертифiкатiв ЗНО, творчого конкурсу (у разi про-
ведення), додатку до атестата та додаткових балiв.
Але вiдтепер ваговi коефiцiєнти сертифiкатiв ЗНО
вiдрiзняються на рiзних напрямках пiдготовки й у
рiзних ВНЗ, так що, наприклад, 185 балiв з україн-
ської мови можуть додавати рiзну кiлькiсть у кiнцевi
суми конкурсних балiв на рiзнi напрями, якi обрав
абiтурiєнт.

Крiм того, вищi навчальнi заклади самi встанов-
люють межу прохiдного балу за кожним предметом
на кожну спецiальнiсть.

Отже, для того, щоб визначитися зi своїми конкур-
сними балами на обранi спецiальностi абiтурiєнту
потрiбно знайти перелiк конкурсних предметiв з їх
ваговими коефiцiєнтами та прохiдними балами, вста-
новити можливiсть брати участь у конкурсi на цi
спецiальностi i, у разi позитивного результату, роз-
рахувати свiй бал окремо для кожної спецiальностi –
це досить клопiтлива робота.

Пiсля складання тестiв ЗНО кожен абiтурiєнт за-
дається питанням: на яких напрямах пiдготовки я
отримаю найвищий загальний вступний бал? Пра-
вильна вiдповiдь на це запитання означає навчання
на кращому з можливих напрямiв пiдготовки, а у
майбутньому i вдалу, успiшну кар’єру. Але як само-
тужки обчислити вступний бал на сотнi спецiально-

стей? Допомагають з обранням напрямку пiдготовки
майбутнiм студентам i члени приймальної комiсiї.
Та для них це також величезне навантаження. То-
му актуальним постає пошук способiв пiдвищення
швидкостi обробки даних i надання потрiбної iнфор-
мацiї. Вирiшенню саме цих питань i присвячена дана
робота.

Програмний продукт Калькулятор абiтурiєнта роз-
роблений на основi правил прийому до Днiпропетров-
ського нацiонального унiверситету iменi Олеся Гон-
чара [2] i призначений для правильного обчислення
балiв у рейтинговому списку, враховуючи бали сер-
тифiкатiв, бал творчого конкурсу (за необхiднiстю)
та середнiй бал атестату з вiдповiдними ваговими
коефiцiєнтами при вступi на обранi напрями пiдго-
товки в цьому унiверситетi. Крiм того, Калькулятор
абiтурiєнта може надати перелiк напрямiв пiдготов-
ки в ДНУ iм. О. Гончара, на якi абiтурiєнт може
подати заяву, враховуючи наявнi у нього сертифi-
кати, та обчислити бали на кожному з них. Таким
чином, абiтурiєнт зможе скористатися шансом всту-
пити як на давно омрiяний напрям, так i на той, де
його сертифiкати матимуть найбiльшу вагу.

1. Користувацький iнтерфейс

≪Калькулятор абiтурiєнта≫ має зручний, iнтуїтив-
но зрозумiлий iнтерфейс, запрограмована дружня
обробка помилок: у разi невiрно введених даних, ко-
ристувачу видається вiдповiдне повiдомлення про
помилку та червоним кольором пiдсвiчуються поля,
якi слiд виправити (рис. 1).

Iнтерфейс програми не є перевантаженим. Кожна
дiя користувача викликає вiдповiдну анiмацiю, що
спрощує переходи мiж частинами програми. Програ-
ма логiчно подiлена на двi частини: для тих, хто вже
обрав напрям навчання, та для тих, хто ще вагається,
хоче обрати найкращий напрям навчання.

Таким чином, новий користувач легко зможе по-
чати роботу з програмою, а у разi непорозумiння
програма завжди пiдкаже як виправити помилку.



Рис. 1. Дружня обробка помилок

2. Розрахування балiв на обраному факуль-
тетi

Розрахування балiв виконується у чотири простi
кроки:
1) Обрати зi списку, що випадає, потрiбний фа-

культет (для вибору доступнi усi факультети
ДНУ iм. О. Гончара)

2) Обрати спецiальнiсть
3) Ввести отриманi бали сертифiкатiв
4) Натиснути ≪Порахувати≫

5) Програма видає результат (рис. 2)

Рис. 2. Результат розрахування балiв на обраному
факультетi

У разi, якщо користувач за результатами зовнi-
шнього незалежного тестування не має права брати
участь у конкурсi, програма видає вiдповiдне повi-
домлення. А навпроти предмету, з якого абiтурiєнт
не набрав необхiдну мiнiмальну кiлькiсть балiв для
допуску до участi у конкурсi, з’являється напис з
мiнiмальним допустимим балом.

3. Обрання найкращого напряму навчання
Якщо користувач вже склав ЗНО та ще не знає

на який напрям навчання слiд обрати, розроблена

програма допоможе зробити правильний вибiр. Для
цього абiтурiєнту достатньо обрати предмети, з яких
вiн складав ЗНО, та ввести вiдповiднi бали.

Враховуючи, що майбутнiй студент може складати
ЗНО як з трьох, так i з чотирьох предметiв, у роз-
робленiй програмi є можливiсть зазначити кiлькiсть
складених предметiв (рис. 3).

Якщо користувач лише обирає предмети, з яких
вiн складатиме ЗНО, програма також буде корисною,
адже можна легко зрозумiти на яку спецiальнiсть
який предмет потрiбен або якi сертифiкати з яких
предметiв ЗНО слiд отримати для того, щоб мати
найширший вибiр напрямiв навчання.

Рис. 3. Можливiсть вибору кiлькостi складених
предметiв

Пiсля натискання кнопки ≪Вивести список спе-
цiальностей, на якi я можу вступити≫, програма
пропонує список усiх спецiальностей, згрупованих
за факультетами (рис. 4).

Рис. 4. Список факультетiв, на якi може вступити
абiтурiєнт

Натискаючи на назви факультетiв, користувач
отримує список доступних спецiальностей, якi, для
зручностi, вiдсортованi за спаданням вступного балу.
(рис. 5). Якщо бали сертифiкатiв не вiдповiдають
мiнiмальним балам на жодну зi спецiальностей, ви-
дається вiдповiдне повiдомлення.

4. Використанi технологiї
Програма являє собою веб-доданок, написана з

використанням новiтнiх технологiй веб-розробки –
HTML5, CSS 3, JavaScript, (ECMAScript 5), бiблiоте-
ки для JavaScript jQuery [3].

Сучаснi школярi використовують велику кiль-
кiсть рiзних приладiв: телефони, планшети, ноут-
буки та комп’ютери. Завдяки тому, що програма
є веб-застосунком, абiтурiєнт може користуватися
нею з будь-якого приладу, що має доступ до Iнтер-
нету (рис. 6). Ця функцiя може стати на пригодi
абiтурiєнтам iз iнших мiст, що вступають у ВНЗ.



Рис. 5. Спецiальностi, що доступнi на факультетах

Рис. 6. Доступ з будь-якої платформи

Розроблений програмний продукт є ≪гнучким≫ та
може бути успiшно оновлений у разi внесення змiн
до системи освiти або адаптований до iнших вищих
навчальних закладiв.

Висновки
Розроблена автором програма вирiшує основнi про-

блеми, що постають перед абiтурiєнтами пiсля скла-
дання ЗНО:

∙ Який бал я отримаю при вступi на даний напрям
навчання

∙ На яку спецiальнiсть або факультет менi кра-
ще за все вступити за балами моїх сертифiкатiв
ЗНО

I навiть коли користувач лише обирає предмети
ЗНО, завдяки розробленiй програмi вiн може подиви-
тися на яку спецiальнiсть який предмет потрiбен чи
якi предмети ≪користуються найбiльшим попитом≫.

Використання сучасних веб-технологiй дозволяє
користуватися програмою, навiть коли абiтурiєнт не
вдома.

Розроблений програмний продукт є новаторським
в Українi [4] i буде допомагати майбутнiм студентам,
що бажають вступити у Днiпропетровський нацiо-
нальний унiверситет iменi Олеся Гончара [5].
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